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 مورينيو: «غاالكتيكوس» مدريد كانوا أقل من خصومهم الكاتالونيين
 غوارديوال: سعداء لوفائنا لفلسفتنا الهجومية والسيطرة على اللعب 

 مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال حلظة تعرضه للدفع من كريستيانو رونالدو 

(أ.پ)   حلظة «غضب» العب ريال مدريد سيرجيو راموس وضربه لكارليس بويول بعد طرده  

 راموس األكثر حصوالً على الطرد 
 دخل الالعب االندلسي سيرجيو راموس 
تاريخ ريال مدريد من اصغر االبواب بعدد 
البطاقات التـــي حصل عليها في الدوري اذ 
انه تفوق على هييـــرو واصبح اكثر العب 

يحصل على البطاقات في النادي امللكي في 
الدوري.

  ويعتبر راموس من اكثر الالعبني حصوال 
على البطاقات احلمراء في النادي امللكي اذ انه 

حصل على عشر بطاقات معادال رقم هييرو 
في ١٧٥ مبـــاراة فيما هييرو حققها في ٤٣٩ 
مباراة وبذلك سيدخل راموس تاريخ امللكي 

األسود بالبطاقات. 

 رفض مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو اختالق االعذار 
وأقر ان «غاالكتيكوس» مدريد كانوا أقل من خصومهم الكاتالونيني، لكنه 

رفض االقرار ان النتيجة الضخمة تعبر عن فارق كبير في املستوى.
  وقال مورينيو الذي لقي خسارته االولى مع ريال في الدوري وهي 
األقسى بنظره حتى االن في كامل مسيرته: «انها نتيجة ملصلحة فريق 

لعب جيدا وعقاب لفريق لعب سيئا ونحن نستحق اخلسارة».
  وتابع مورينيو الذي احتفل املوســــم املاضي بطريقة هستيرية في 
ملعب «كامب نو» لدى تفوق انتر ميالن االيطالي فريقه الســــابق على 
برشــــلونة في دوري أبطال أوروبا: «ال ميكن القول ان النتيجة تشــــير 
الى الفارق بني الفريقني والبطولة لم تنته، ولدينا الكثير من الوقت في 

الدوري كما اننا نتخلف بنقطتني فقط».
  وهي اخلسارة االولى لريال مدريد في الدوري هذا املوسم، واالولى 
له بعد ٢٦ مباراة متتالية دون خســــارة في مختلف املسابقات وحتديدا 

منذ سقوطه امام برشلونة بالذات ٠-٢ في ١٠ ابريل املاضي.
  وتابع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وتشلسي االجنليزي سابقا 
والذي عمل كمترجم ملدرب برشلونة الراحل االجنليزي بوبي روبسون 
ومساعدا للهولندي لويس فان غال: «لألسف فإن املباراة املقبلة ستقام 

يوم السبت (أمام ڤالنسيا)، أمتنى لو كانت ستقام غدا».
  وهو الفوز اخلامس على التوالي لبرشلونة حامل اللقب على ريال 
مدريد في الكالسيكو في االعوام الثالثة االخيرة بعد ٢-٠ و٦-٢ موسم 

٢٠٠٨-٢٠٠٩ و١-٠ و٢-٠ موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.
  كما هي املرة اخلامســــة التي يفوز فيها برشــــلونة على ريال مدريد 
بخماســــية في تاريخ مواجهة الفريقني. كما هو الفوز الـ ٦٣ لبرشلونة 
مقابل ٦٨ خسارة في ١٦١ مباراة مع النادي امللكي في الدوري، والفوز الـ 
٨٢ في مختلف املســــابقات مقابل ٩٥ خسارة في ٢١٣ مباراة في مختلف 
املسابقات بني الفريقني، علما بان الفوز االخير لريال على برشلونة يعود 
الى أبريل ٢٠٠٨. من جهته، قال مدرب برشــــلونة جوسييب غوارديوال: 
«لقــــد فزنا في برنابيو ٦-٢ (عــــام ٢٠٠٩) وأحرزنا اللقب، ريال خصم 

قوي وسيكون الصراع قويا في نهاية املوسم على اللقب».
  وتابع غوارديوال: «أن تهزم الفريق األكثر تتويجا في الدوري ودوري 
أبطال أوروبا فذلك مينحك ارتياحا حقيقيا ونحن سعداء للبقاء أوفياء 

لفلسفتنا الهجومية والسيطرة على اللعب بأسلوبنا».
  وعما اذا كانت التشكيلة احلالية هي األعظم في تاريخ برشلونة، قال 
غوارديوال: «لن أقول اننا األفضل في تاريخ برشلونة أو اننا األفضل في 
العالم. سأترك الوقت مير والناس هي التي ستقرر». واعتبر غوارديوال 
ان جنم الفريق االرجنتيني ليونيل ميسي «هو ببساطة األفضل»، وأهدى 
الفوز الى مدربي الفريق السابقني كارليس ريكاستش وأسطورة النادي 
الهولندي يوهان كرويف اللذين كانوا من الســــباقني في فرض أسلوب 
لعب برشلونة: «أهديهما الفوز، ألن هذا النصر في طور التحضير منذ 
١٥ عامــــا، وهما امنا بطريقة اللعب هذه. ال ميكن ايجاد فريق في العالم 

يرفه عن الناس ومينحهم السعادة كما نفعل نحن». 

 «ليلة سقوط الملك» 
 سمير بوسعد

  «ليلة سقوط امللك» واهتزاز العرش االسباني يذكرنا بسقوط غرناطة من الكاتالونيني 
ــة في األندلس، لكن  ــو حينها أيام املجد والعزة العربي ــهم و«ربع» امللك الفونس انفس
ــلمون مع «امللكي» وفشلوا وشارك األندلسيون ممثلني  هذه املرة شارك العبون مس

ــا الفوز  ــى «امللكي» ومبروك للبرش ــوس، فالظروف تكاتفت عل ــيرجيو رام بس
ــؤال يبقى: هل لعب ريال مدريد في الكالسيكو؟  اخلماسي، لكن الس

ــافي لعبا مع أنفسهما، ومتنينا لو  ــي وش بالطبع ال، ألن ميس
لعب الريال لتكون القمة العاملية ممتعة أكثر وأكثر حتى ان 

ــادروا ألنهم لم يروا امللكي  البعض أطفأوا التلفاز وغ
ــي امللعب بل واحد  ــرى لم يروا فريقني ف او باألح

ــلوبه الهجومي املمتد منذ ١٥ عاما كما  لعب بأس
قال املدرب جوسيب غوارديوال، كما ان العبي 

البرشا من منطقة واحدة ومدرسة «االماسيا» 
املعروفني بوالئهم الشديد لكاتالونيا، بينما 
العبو الريال جدد مع مدرب جديد اعترف 

باخلسارة الثقيلة.
ــريعة على املباراة من    وفي نظرة س
عني فنية أطلق احلكم أوتورالدي العنان 
ــمت  ــذه املباراة التي اتس ــه له بصافرت
ــى بالضغط من جانب  في دقائقها األول
ــباق  ــذي كان هو الس ــتضيف ال املس
ــلونة  ــادي برش ــث ان ن ــوم، حي بالهج
ــيطر على منتصف امليدان بـ ٣ أمور:  س

ــا بينها من  ــوط فيم ــارب اخلط األول تق
ــث تقارب الالعبني من حيث التمريرات  حي

ــتحواذ  ــي من حيث االس ــرة. والثان القصي
ــا حتى في  ــدم التفريط فيه ــرة وع على الك

أسوأ األحوال. والثالث الضغط على حامل الكرة 
ــور التي رجحت  ــراء هذه األم ــكل قوة ومن ج وب

ــدف األول من خطأ دفاعي فادح  كفة الكتالن جاء اله
ــاع الريال من  ــتا التي ضرب بها خط دف بتمريرة اينيس

ظهره ليتسلمها تشافي مودعها الشباك معلنا عن الهدف األول 
للكتالن وبكل سالسة.

ــيء الكثير من سيناريو أول ١٠ دقائق من عمر املباراة حيث ان    ولم يتغير الش
ــير الى أن أصحاب األرض واجلمهور هم من تسيدونها بنسبة  ــبة االستحواذ تش نس

.٪٥٨
ــار غير    ولم يعدل العبي الريال مدريد من رمتهم بعد هذا الهدف حيث كان االنتش
ــاحات فارغة في منتصف ميدان الريال وعدم الضغط على حامل الكرة  ــليم واملس س

ــي وترك باقي مفاتيح لعب الكتالن دون مراقبة من جانب  والتركيز على الالعب ميس
دفاع ريال مدريد ومن سوء تغطية لالعب بيدرو من متريرة ڤيا.

ــن أمام العبي الكتالن حتى بعدما جاء  ــو ريال مدريد مع مدربهم كانوا عاجزي   العب
ــذارات أفقدت العبي ريال  ــببت في عدة إن ــدف الثاني حيث ان العصبية التي تس اله
ــن توازنهم وتركيزهم من حيث الضغط على حامل الكرة الذي  مدريد البعض م

كان البد من وجوده والتمريرات اخلاطئة الكثيرة.
ــارة  ــبب اخلس ــإن النقاط التالية تبرز س ــار ف   وباالختص

وهي:
ــبب في  ــر جيد ومهزوز باملرة تس ــاع غي   أوال: دف

هدفي الشوط األول من سوء تغطية ومتركز.
  وثانيا: عدم الضغط على حامل الكرة وإعطاؤه 

الوقت الكافي لينظر من حوله وميرر.
ــات كثيرة في  ــاحات وفراغ   وثالثا: مس
ــدان ريال مدريد وعدم العمل  منتصف مي

على سدها.
ــار غير  ــز واالنتش ــا: التمرك   ورابع
ــف وهجوم  ــليم من جانب منتص الس

ودفاع العبي الريال.
التحضير  ــي  ف ــطء  الب ــا:    وخامس
والتقدم الى مناطق الكتالن التي تسببت 

في إجهاض كل الهجمات.
ــرك من دون  ــدم التح ــا: ع   وسادس
الكرة في منتصف امليدان والهجوم من 

قبل العبي الريال.
ــابعا: غياب الالعب القائد الذي منه    وس
تنطلق الكرات التي تعبر عن صنع األلعاب.

ــرانها    وثامنا: عدم االحتفاظ بالكرة وخس
إما بفكها أو بالتمريرات الطولية.

ــعا: التمريرات الكثيرة املقطوعة التي كان    وتاس
سببها عدم التركيز.

ــببت في عدة إنذارات قد  ــرا: العصبية التي تس   وعاش
تكلف الفريق الكثير في املستقبل.

  وحادي عشر: التصرف غير األخالقي من جانب الالعب سيرجيو 
راموس واستحق الطرد عليه.

  وأخيرا: قلة حيلة مورينيو.
  مبروك هذا الفوز املستحق بالنتيجة واألداء بغض النظر عن الهدف الثالث لبرشلونة 
ــاقه، واملوعد في ١٧ أبريل في «كالسيكو»  ــاقه و«هارد لك» للنادي امللكي وعش ولعش

الغضب والثأر. 

 صحيفتا «ماركا» و«اس» اإلسبانيتان 

(أ.پ)   مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو «طأطأ» رأسه بعد الهزمية النكراء  

 «آس»: صفعة لمورينيو 
 صحيفة «اس» املدريدية عبرت عن املباراة بكلمتني «صفعة ملورينيو»، 
وذلك بعد سقوط املدرب األكثر كرها في برشلونة بهذه النتيجة الثقيلة. 
وعبر جوزيه عن حزنه الشديد حيث قال: «هي ليست بصفعة، نعم 

لقد كانت الهزمية األكبر في تاريخي».
  أما صحيفة «ماركا» املدريدية فخرجت بعنوان: «ضربة كبرى لريال 
مدريــــد»، مع صورة كبيرة لنجم الفريق الكاتالوني في الكالســــيكو 
واملنتخب االســــباني داڤيد ڤيا الذي أحرز هدفني من أصل خمسة في 
مرمى إيكر كاسياس. أما صحيفة «سبورت» من جانب كاتالونيا أيضا 
فقالت بعد املباراة: «نشوة ـ رعشة ـ جنسية (أورغاسمو) لبرشلونة 

في الكامب نو.. برشلونة ٥ ـ ريال مدريد ٠».
  وهذا العنوان الذي تعدى حدود الرياضة واللياقة الصحافية نراه 
ميثل ويجســــد بقوة العداء الكبير من جانب إقليم كاتالونيا للنادي 
امللكي. وأشــــارت إلى أن هــــذا الفوز العظيم لبرشــــلونة لم يتحقق 

بالكالسيكو منذ عام ١٩٩٤.

  الصحافة الالتينية

  صحيفة «أوليه» األرجنتينية عقبت على جانب صفحتها مبوقعها 
اإللكتروني على لقطة رونالدو وغوارديوال الذي دفع فيها األول األخير 
قائلة: «فلتعطه الكرة.. يا بيب». وكان العنوان األساسي للصحيفة: 
«سقوط الريال». صحيفة «يونيڤرسال» عنونت املباراة بـ «ديربي مع 

كثير من األهداف»، وأشارت لفوز برشلونة الكبير باخلمسة.

  .. واألوروبية

  خرجت صحيفة «أبــــوال» البرتغالية بعنوان «الريال يقول وداعا 
للصدارة بخماســــية في الكامب نو». وقالت صحيفــــة «الغارديان» 
البريطانية: «برشــــلونة يصعد للصدارة بدال عن مدريد»، وأضافت: 
«جوزيه مورينيــــو يتلقى أكبر هزمية في تاريخه مبباريات الدوري 
املختلفة». أما صحيفة «الغازيتا ديللو سبورت» االيطالية فعنونت: 
«برشلونة خيالي.. مورينيو يذل في الكالسيكو». وأضافت الصحيفة: 
«برشــــلونة بنتيجة ٥ ـ ٠ على صدارة الليغا، مورينيو لم يســــتطع 
الســــيطرة على املباراة والريال كان غائبا مــــن البداية للنهاية». أما 
«الكوريري ديللو ســــبورت» فخرجت بعنوان: «درس من البارســــا 
ملورينيو.. البرســــا يســــحق ريال مدريد ٥ ـ ٠». وأبرزت الصحيفة 
املشــــاجرة التي حدثت بني رونالدو وغوارديــــوال فقالت: «األعصاب 

فلتت في مدريد، رونالدو دفع غوارديوال». 

 ريال مدريد
  لضم الميدا 

 قالت صحيفة «ماركا» 
اإلســــبانية امس ان ريال 
مدريد قد يضم مهاجما جديدا 
فــــي يناير املقبل، في حال 
طالت إصابة األرجنتيني 
غونزالــــو هيغواين، وأن 
أوفر املرشحني لالنضمام 
للفريق هو البرتغالي هوغو 
أمليدا. لم يشارك هيغواين 
في مباراة «الكالســــيكو» 
بســــبب آالم فــــي الظهير، 
ويبدو أن إصابته أكبر من 
املتوقع، لــــذا أكدت بعض 
وسائل اإلعالم اإلسبانية 
أن املهاجــــم األرجنتينــــي 
قد يكــــون مصابا بانزالق 
غضروفي.  وهناك مخاطر 
من أن يغيب هيغواين عن 
عدد من املباريات أكثر مما 
كان متوقعــــا، ولهذا كثف 
ريال مدريد عملية البحث 
عن بديل ليضمه في يناير 
خــــالل فتــــرة االنتقاالت 
الشتوية. وأكدت «ماركا» 
أن أمليــــدا ( ٢٦ عاما) «هو 
االختيــــار املفضل»، حيث 
ينتهــــي تعاقده مع ڤيردر 
برميــــن األملانــــي نهايــــة 
املوسم احلالي وسعره قد 
يكون في املتناول إلى حد 
كبير. قرر االحتاد األملاني 
أمليدا ٣  إيقاف  القدم  لكرة 
مباريات بســــبب اعتدائه 
البيروڤــــي كارلوس  على 
زامبرانو مدافع سان باولي 
خالل مباراة الفريقني التي 
انتهت بفــــوز برمين ٣-٠ 
ضمن املرحلة الرابعة عشرة 

من املسابقة. 

 الترتيب بعد الجولة الـ ١٣ 
 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 
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 ٢٧  ١٢  ٢٦  ٢  ٣  ٨  ١٣  ڤياريال 
 ٢٥  ٦  ١٥  ٤  ١  ٨  ١٣  اسبانيول 
 ٢٤  ١٢  ١٨  ٣  ٣  ٧  ١٣  ڤالنسيا 
 ٢١  ١٣  ١٥  ٤  ٣  ٦  ١٣  مايوركا 

 ٢٠  ١٧  ٢٢  ٥  ٢  ٦  ١٣  اتلتيكو مدريد 
 ٢٠  ٢٢  ٢٠  ٥  ٢  ٦  ١٣  اشبيلية 

 ١٩  ١٨  ٢١  ٦  ١  ٦  ١٣  اتلتيك بلباو 
 ١٩  ١٩  ١٩  ٦  ١  ٦  ١٣  ريال سوسيداد 

 ١٧  ٢٠  ١٩  ٦  ٢  ٥  ١٣  خيتافي 
 ١٥  ١٢  ١٢  ٦  ٣  ٤  ١٣  اوساسونا 
 ١٥  ٢٠  ١٤  ٦  ٣  ٤  ١٣  هيركوليس 

 ديبورتيڤو ال 
 ١٤  ١٦  ١١  ٥  ٥  ٣  ١٣ كورونا 

 راسينغ 
 ١٤  ١٩  ١١  ٧  ٢  ٤  ١٣ سانتاندر 

 ١١  ٢٣  ١٤  ٨  ٢  ٣  ١٣  ليڤانتي 
 سبورتينغ 

 ١٠  ٢١  ١١  ٧  ٤  ٢  ١٣ خيخون 

 ١٠  ٢٧  ١٦  ٩  ١  ٣  ١٣  ملقة 
 ٩  ٢٠  ٨  ٦  ٦  ١  ١٣  امليريا 

 ٨  ٢٢  ١٢  ٧  ٤  ٢  ١٣  سرقسطة 


